Politisk deltagelse og samfundsudvikling
Kvinders styrkede og selvstændige deltagelse, ligesom en forbedring af kvinders sociale,
økonomiske og politiske stilling, er afgørende for at udvikle et demokratisk medborgerskab. Det er
afgørende for en holdbar udvikling inden for alle områder i livet. Kvinder i Norden har en høj
repræsentation i de direkte valgte politiske institutioner. Undersøgelser viser imidlertid, at
kvinders repræsentation falder drastisk ved poster som besættes indirekte.

De mål som Handlingsplanen fra Peking formulerede om ligestilling, udvikling og fred nås ikke
alene ved lige repræsentation. Dette kræver tillige kvinders aktive deltagelse i alle
beslutningsprocesser og gennemførelser, og at et ligestillingsperspektiv indføjes på alle niveauer.
Først da afspejles befolkningens sammensætning.

Afhop fra politiske hverv sker i højere grad blandt kvindelige tillidsvalgte end blandt mandlige.
Vilkårene for beslutningsprocesserne samt det politiske arbejdes form har betydning for kvinders
fulde deltagelse, både for unge og gamle kvinder. Den nordiske kvindebevægelse efterlyder et
helhedssyn og et proaktivt greb for at forpligtelserne, som man påtog sig i Handlingsplanen fra
Peking, skal blive virkelighed.

Kvinder inden for politik har vidnet om forskellige former for latterliggørelse, tilsidesættelse og
chikane. Dette er demokratisk uacceptabelt. Også mediernes omtale af kvinder i politik er blevet
kritiseret for at være kønsstereotyp.

Det er vigtigt, at kvinder findes som repræsentanter på alle samfundets områder, og at de
områder, som kvinder længe har engageret sig i, som skole og omsorg og pleje tildeles rimelige
ressourcer ud fra deres samfundsafgørende rolle. Ligestillingsintegrering af budgetter på såvel
nationalt som lokalt niveau kræves.

VI KRÆVER AT:
De nordiske regeringer sætter tydlige mål for kvinders reelle mulighed for at udøve sit
medborgerskab med opmærksomhed på udsatte gruppers behov og indsatser.
Myndigheder prioriterer arbejde mod net had og chikane af kvindelige politikere og andre
kvinder i offentligheden.

Politiske forsamlinger og statslige, regionale og kommunale komiteer, kommissioner,
arbejdsgrupper samt delegationer garanterer, for eksempel ved kvotering, en lige
repræsentation af kvinder og mænd.

Statslige myndigheder, kommuner, medier og virksomheder stiller spørgsmål til kvinder
som eksperter, uden at dette er styret af kønsstereotype opfattelser, og at kvinder i
minoritetsgrupper bliver hørt som eksperter.
Kvinder på lokal niveau er med i de horisontale beslutningsprocesser inden for alle
sektorer, inklusiv økonomi og erhvervsliv.

Arbejdsmarkedets organisationer er ansvarlige for at der kommer flere kvinder på ledende
poster, i fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer og deres medlemsorganisationer.

Alle ansættelsesprocedurer, valgforberedende udvalg og andre valgsituationer benytter sig
af tydelige kriterier, som ikke diskriminerer kvinder, og at politiske mentorprogrammer
igangsættes for at øge kvinders deltagelse i det politiske liv og begrænse antallet af afhop.

